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 دهد می  بسطآلبرتا شرایط دریافت واکسن آبله میمون را 

 هااستعالم رسانه 2022جوالی،  28

  اظهارسال و باالتر آلبرتا که شخصاً قبل از ابتال،  18جوالی، اهالی  28از 
توانند این واکسن  کنند که شرایط دریافت واکسن آبله میمون را دارند، میمی

 را دریافت کنند.

سال و باالتر و کسانی که در معرض   18آبله و آبله میمون( در کانادا برای افراد )واکسن  Imvamuneدریافت 

ی تزریق را به افراد Imvamuneآلبرتا واکسن ژوئن،  7از مجاز اعالم شده است.  ،خطر مواجهه با ویروس هستند 

به آبله میمون تایید شده است. برای کمک به محدود کردن انتشار    آنهاکرد که در تماس با فردی بودند که ابتالی می

داده و شامل پیشگیری هدفمند از خطر مواجه بیشتر با آبله   بسط ویروس، آلبرتا شرایط دریافت واکسن آبله میمون را 

 شود.  ن نیز میمیمو

 شود. جوالی آغاز می 29سازی آبله میمون گرفت و تزریق از ایمن  توان نوبتجوالی، می 28از 

در حال حاضر، موجودی واکسن محدود است. واکسن آبله میمون در ادمونتون و کلگری که همه موارد تایید شده ابتال  

های آینده،  در آنجا بوده است در اختیار افراد واجد شرایط قرار خواهد گرفت. به محض تامین واکسن بیشتر در هفته

 یافت.  موجودی واکسن به سایر مراکز در آلبرتا گسترش خواهد

 شرایط احراز واکسن 

 سال و باالتر واجد شرایط دریافت واکسن آبله میمون آلبرتا، شامل این افراد هستند: 18جوالی، ساکنان  28از 

گرایان و  گرایان، دوجنساسپریتی که خود را از خانواده همجنس-ترانسجدرها، سیسجندرها یا افراد دو •

( و حداقل یکی از شرایط زیر  gbMSMمردان رابطه جنسی دارند )که با گروه دانند میمردان دیگری 

 را دارند:  

o  .)اخیراً ابتال به یک عفونت جنسی قابل انتقال در آنها تشخیص داده شده است )در شش ماه اخیر 

o   همسری روز گذشته رابطه جنسی خارج از یک رابطه متقابل تک 90قصد دارند یا در

 . اندداشته

o  های رابطه سراها یا کلوبهای ویژه تماس جنسی )مثل حمام گذشته در مکانروز  90در

 اند یا قصد دارند به آنجا بروند یا در آنجا کار کرده/داوطلب هستند. جنسی( بوده 

 همه افرادی که با افراد فوق تماس جنسی داشتند.  •

بین مردان )افراد    کارکنان و داوطلبین یک فضا یا محل یا رویداد اجتماعی که ممکن است در آن •

 مشروحه فوق( رابطه جنسی اتفاق بیفتد. 
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 محافظت در برابر ویروس آبله میمون 

  21شود خود را به مدت اند، توصیه میبه افرادی که با افراد مشکوک یا مبتال به عفونت آبله میمون در تماس بوده

روز بعد از آخرین تماس پایش کنند. اگر عالیم بروز کرد، آنها باید خود را ایزوله کرده و مراقبت پزشکی دریافت  

 کرده و آزمایش دهند.  

 

 سازیگرفتن وقت ایمن 

مند به دریافت واکسن  یل محدودیت موجودی واکسن، همه افرادی که در حال حاضر واجد شرایط هستند و عالقهبه دل

تماس گرفته و شرایط   1-866-301-2668( به شماره Health Linkآبله میمون هستند، باید با خط ویژه سالمت )

 احراز را بررسی و وقت بگیرند. 

 بازدید کنید.  alberta.ca/monkeypoxبرای دریافت اطالعات بیشتر درباره آبله میمون از 

 اطالعات مرتبط 

  Monkeypoxویروس •

 

 ها استعالم رسانه 

780-915-7722 
A/ ها، بهداشت آلبرتادبیر رسانه 

 

 
 این اعالمیه را آنالین ببینید 

 اتاق خبری دولت آلبرتا
 تماس با دولت 
 حذف اشتراک 

 

https://www.alberta.ca/monkeypox-virus.aspx
https://www.alberta.ca/monkeypox-virus.aspx

